
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Notícias do CEFRANO       No 9 Março – Abril 2017 
  
Guardar e Cultivar! 
 
É com muita alegria que inicio o trabalho aqui no CENTRO FRANCISCANO 

como irmã franciscana! 

Nossa missão é guardar e cuidar da Vida! Proteger a vida e amá-la! 
Cultivar a vida e nutri-la para que possa desenvolver-se mais e mais na 
criatividade, na imaginação, na transformação e na realização. 
Guardar e cultivar nasce da admiração da beleza da vida! Tocados no 
coração pela beleza somos capazes de cuidar, guardar, cultivar e crescer 
no amor, na Paz e no Bem! 
Todos somos chamados e convidados mais uma vez neste ano de 2017 a 

guardar e cultivar a Vida em todas as criaturas de nossa Casa Comum.  
É muito bom contar com todos os educadores e colaboradores do CENTRO 
FRANCISCANO e todas as crianças/adolescentes com suas famílias na 
realização de nossas atividades com alegria e entusiasmo. 
Desejo a todos/as neste ano a paz, a partilha e a audácia de construir um 
mundo melhor na persistência e perseverança! Obrigada por fazer parte 
desta missão! 

Saudações a todos e todas de muita Paz e muito Bem! 
                                                                                    

Irmã Vera Lúcia Konzen 
 

“Para pregar a Paz, primeiro você deve ter a Paz dentro de você” 
São Francisco de Assis 

 

 

 

 

Cronograma 

Março - Abril 

 

07.03 Reunião de educadores – tarde 
14.03 Encontro com as famílias – noite 
24.03 Formação de educadores - manhã 
 
 
  
12.04 Páscoa com as crianças 
12.04 Encontro com as famílias - noite 
13.04 Páscoa com os funcionários 
14.04 Feriado – Sexta feira Santa 
16.04 Páscoa 
18.04 Reunião de educadores – manhã 
21.04 Feriado - Tiradentes 
 

Grupo CC 
No primeiro trimestre de 2017, não possuiremos um educador referencia 
para o grupo CC (os adolescentes de 15 -17 anos). Este grupo só virá ao 
Centro no periodo da tarde e será acompanhado por uma equipe de 
educadores. Além das oficinas usuais como esporte, dança e audiovisual, 

os adolescentes receberão um programa especial voltado para o seu 
futuro, seja de trabalhar ou estudar mais. 
  

 

Volta às aulas 
Sabemos que muitas famílias possuem dificuldades para comprar materiais 
escolares para os seus filhos. Muitas crianças e adolescentes que 
frequentam o Centro precisam começar o ano escolar sem materiais 
escolares. Neste ano temos uma oportunidade de garantir que todos 

possam começar o ano escolar com material suficiente! 
 
Como você pode receber este material? 
 
Todos os meses o Centro organiza um encontro para as famílias. Os 
responsáveis que estiverem presentes em no mínimo 80% destes 

encontros no Centro no ano 2017 receberão materiais escolares durante 

três momentos do ano (março, julho, outubro).  
 
Você quer saber mais? Por favor, contate nossa coordenadora pedagógica, 
Michelle Teixeira, tel. 3443 9369. 

   
  Centro Franciscano 

Pedro Chaves Barcellos 
Rua Pedro Álvares Cabral, 944 
Bairro São Pedro 
ALVORADA-RS 
 
Tel: 3443 9369 
contato@centrofranciscano.com.br 
http://centrofranciscano.com.br/ 
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Atividades no verão de 2017! 

 

Passeio ao "Paraíso Park" 

 

No dia 21 de fevereiro, o Centro Franciscano realizou 

um passeio ao "Paraíso Park" com todos os grupos e 

educadores. Piscinas, passeio de trem, futebol e muita 

alegria fizeram parte desse dia que ficará na lembrança 

de todos. Obrigada aos que participaram e contribuíram 

para que nossa integração fosse tão especial! 

 

 
 

 

Muita alegria por aqui! 

 

No Centro seguimos com muitas atividades nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2017. Oficinas de culinária, 

esporte, pintura, grafite, sucatas, pulseiras de 

miçangas, informática, fotografia, judô, meditação, 

cinema, desafio do lego, jiu jitsu, pintura com carvão 

vegetal... e o lindo resultado da construção de 

camisetas do grupo CC e de seus educadores.  

 

 
 

 

A atividade mais popular: 

rampa molhada para afastar o calor e se divertir muito! 

 

  
 

Parabéns para todos os funcionários que organizaram estas atividades no verão de 

2017 e obrigada pela boa participação de todas as crianças e adolescentes! 

                        

 
O Centro Franciscano não terá atendimento para as crianças e os adolescentes: 

 Terça-feira, 7 de março: tarde. 

 Sexta-feira, 24 de março, manhã. 
 Quinta-feira, 13 de abril: todo dia. 
 Sexta-feira, 14 de abril: todo dia. 
 Terça-feira, 18 de abril: manhã. 

 Sexta-feira, 21 de abril: todo dia. 
 

 

Quer saber mais sobre nós? Contate-nos pelo telefone 3443 9369. 


